U wil onze werking steunen EN tegelijk een
groot voordeel doen?
Plaats Turnkring OGK in uw testament!

INFORMATIE
over

DUO-LEGATEN EN SCHENKING

Voor de inrichting van een noodzakelijke gymnastiekhal hebben we uw steun nodig.
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1 Wie zijn wij?
Met haar 111 jaar, is turnkring Oefening Geeft Kracht (OGK) een vaste waarde in
Duffel en omstreken.
Met meer dan 600 leden, trainers, medewerkers, ereleden en sympathisanten bewijst
OGK jaar na jaar dat ze een degelijk beleid voert.
Dat OGK meer dan ooit leeft, bewijzen de talrijke activiteiten zoals het turnfeest, het
clubkampioenschap 'DuffelCup', de kleuteromloop, het paasfeest, de vriendjesweek,
de kerststerrenverkoop, de deelnames aan provinciale en nationale wedstrijden en
tal van uitstappen naar turnkampen, externe trainingen, Gymgala, enzovoort.
In mei 2014 behaalden we het Q4GYM kwaliteitslabel van GYMFED (Vlaamse
Gymnastiek Federatie). Daarvoor hadden we reeds het IKGYM kwaliteitslabel.
Samen met een 50-tal trainers, hulptrainers en een bestuur, waarin de jeugd zijn
verantwoordelijkheid kan en mag nemen, staan wij garant voor een degelijk sportief
aanbod voor kinderen, jeugd en jongeren van Duffel en omgeving. Een aanbod dat
zowel recreatief als competitief gericht is.
Dank zij het gemeentebestuur kunnen we onze huidige trainingen aanbieden in de
sportzalen van de gemeentelijke scholen. Er worden wekelijks 56 uren training
gegeven in deze turnzalen. In de Nieuwstraat en de Mijlstraat wordt er 7 dagen op 7
aan gymnastiek gedaan.
De gymnastieksport heeft de laatste jaren een enorme evolutie gekend, niet alleen
op sporttechnisch gebied maar ook op gebied van ondersteunend materiaalgebruik.
De meest herkenbare evolutie is de introductie van de tumblingbaan, maar er zijn
nog tal van andere vernieuwingen zoals de valput, Olympische turnvloer, lounges,
airtrack, enzovoort. Momenteel zijn we genoodzaakt om wekelijks naar Heist op den
Berg te gaan om verantwoord op nieveau te kunnen trainen.
.
Op korte termijn zouden we nog meer kunnen investeren in nascholing, materiaal en
deelname aan evenementen en wedstrijden. Tegelijk wensen wij onze kring zeer
democratisch te houden zodat iedereen er terecht kan.
Naar infrastructuur streven wij voor 2016 naar een volwaardige moderne
gymnastiekhal in Duffel waar OGK zich ruimer kan ontplooien, met behoud van
trainingen in de turnzalen van de gemeentescholen Het gemeentebestuur tracht naar
best vermogen dat plan te steunen.
Hiervoor kunnen wij ook uw steun goed gebruiken.
Uw geld wordt goed besteed!
We hebben daarover geen geheimen. Alle leden en ereleden kunnen de jaarlijkse
algemene vergadering bijwonen waar onze werking kan opgevolgd worden.
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2 Giften
Een gift is gewoon iets geven zonder meer.
Iedereen kent wel een grote organisatie, zoals Natuurpunt, of het Rode Kruis, die
vanaf 40 Euro een “fiscaal attest” geeft voor uw gift. Turnkring OGK mag, als
plaatselijke vzw, geen fiscale attesten geven voor giften. Elke gift is uiteraard
welkom. Een gift kan bestaan uit geld, maar ook uit aandelen, juwelen, huizen,
gronden, enz. Bij onroerend goed is een notaris verplicht. OGK betaalt enkel 7%
belasting.

3 Schenkingen (handgiften): geniet mee!
Men spreekt van een schenking 'van hand tot hand' bij een schenking van geld of
roerende goederen (waardepapieren, juwelen, meubelen, kunstwerken...). Voor zulk
een schenking betaalt men, in tegenstelling tot een legaat, geen successierechten
tenzij de schenker binnen drie jaar na schenking komt te overlijden. Op dat
moment betaalt OGK 7% schenkingsrechten (een erfgenaam in rechte lijn slechts
3%).
Een schenking heeft als voordeel dat de schenker zelf kan meemaken tijdens de rest
van zijn leven wat met zijn of haar geschonken middelen gebeurt. Daarnaast bent u
zeker dat het volledige bedrag van uw schenking naar Oefening Geeft Kracht gaat,
want er wordt geen belasting op geheven.

4 Legaten: schenkingen via een testament.
Bij legaten wordt er een groot deel aan succesierechten aan de staat betaald, maar
omdat OGK nooit een erfenis in rechte lijn kan krijgen, zijn duo-legaten voordeliger
voor uzelf, uw familie en OGK.

5 Duo-legaten : beslis zelf!
U wilt wel iets (eender wat: geld, kunstwerken, aandelen, huizen, …) nalaten aan
OGK «Maar», denkt u, « dan blijft er minder van mijn erfenis over voor mijn goede
vriend(in) of mijn drie kleinkinderen…»
Dat is niet noodzakelijk het geval!
Dankzij het duo-legaat kan hij of zij evenveel krijgen (of zelfs meer), terwijl u toch het
goede doel steunt. Hoe werkt dit systeem concreet? Als de volgende teksten te
ingewikkeld zijn, contacteer ons of een notaris.
5.1 Waarom een testament opmaken?
Indien er geen wettelijke erfgenamen zijn, en u hebt geen testament opgesteld, komt
uw nalatenschap toe aan de staat.
Wanneer u bij uw overlijden geen testament hebt nagelaten, dan gaat uw
nalatenschap automatisch, volgens het recht van wettelijke erfopvolging naar uw
wettelijke erfgenamen. De wetgeving is zeer strikt. Er wordt in dat geval geen
rekening gehouden met uw persoonlijke voorkeur.
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Een aantal van uw naaste familieleden (reservataire erfgenamen) hebben dus altijd
recht op een wettelijk minimumdeel van uw nalatenschap.
Kinderen, de langstlevende echtgeno(o)t(e) en – bij gebrek daaraan - de ouders van
de overledene zijn reservataire erfgenamen. Ze hebben steeds recht op een
gedeelte van de erfenis.
Voor het andere gedeelte (beschikbare gedeelte) kan uzelf beslissen wat ermee
gebeurt.
Als u geen reservataire erfgenamen hebt, kan u steeds vrij over alles beschikken in
een testament.
Indien u turnkring OGK wil steunen, kan u dit best neerschrijven in een testament.
5.2 Erfenissen en succesierechten.
Op een nalatenschap moeten successierechten worden betaald. Voor (groot)ouders,
kinderen en echtgeno(o)t(e) varieert het tarief van 3% tot 27% van de erfenis.
Andere familie (zus, neef…) of vrienden betalen van 30% tot 65% aan de overheid.
Indien OGK een erfenis krijgt, dan betaalt OGK een verlaagd tarief, namelijk
8,8%.

5.3 Het duo-legaat en dus: minder succesierechten betalen door OGK te bevoordelen

en op te nemen in uw testament.
De basis van het duo-legaat is artikel 64, al. 2 van het Wetboek van
Successierechten, dat stelt dat u in een testament kunt bepalen dat persoon X
(bijvoorbeeld uw kleinkind) een legaat ontvangt vrij van successierechten. Dit
is op voorwaarde dat OGK de last tot betaling van de successierechten van uw
kleinkind overneemt.
Uw kleinkind betaalt de successierechten niet maar OGK wel omdat een erkende
organisatie minder successierechten verschuldigd is (8,8% in Vlaanderen).
De fiscus is de uiteindelijke (maar vrijwillige) ‘verliezer’ in deze constructie.
3 VOORWAARDEN
• Er moet een testament opgesteld zijn.
• Er moet een legaat zijn ten voordele van één of meerdere personen X.
• Er moet een tweede legaat zijn ten voordele van OGK, die verplicht is alle
successierechten van de eerste persoon X te betalen.

Als u van plan bent familie en vrienden te laten erven is het soms beter om OGK te
begunstigen.
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U denkt nu waarschijnlijk: "Ja maar, dan moeten mijn familie of vrienden inleveren. "
Dit klopt niet.
Integendeel: u kan royaal een goed doel steunen en uw erfgenamen evenveel of
zelfs méér netto geven en dat enkel en alléén door minder successierechten te
betalen. Dat kan dank zij het verlaagd tarief van 8,8% voor OGK.
Voor grote nalatenschappen zal zelfs in rechte lijn (man – vrouw – kinderen) een
duolegaat interessant zijn, zowel voor de betrokkenen als voor turnkring OGK.

Wij tonen u aan de hand van drie voorbeelden hoe dat kan.
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5.3.1 SITUATIE 1
U (de erflater) wil € 75.000 nalaten aan uw neef. In dat geval kan u beter Turnkring
OGK aanstellen als legataris. Zo gaat minder naar de staat en meer naar OGK.
We leggen het even uit aan de hand van twee tabellen.
Tabel 1: U (de erflater) stelt uw neef aan als legataris (enige erfgenaam).
De overheid ontvangt in dit geval € 33.750 successierechten. Uw neef krijgt maar
41.250 Euro.
5.4 Tabel 1

Legaat vóór erfenisrechten
Neef betaalt 45% op € 75.000
Resultaat

Neef

OGK

Overheid

75.000
- 33.750

+ 33.750

41.250

0

33.750

Tabel 2: toont hoe het anders kan als u OGK aanstelt als algemeen legataris.
U (de erflater ) bepaalt dat OGK als tweede legataris € 33.750 vrij van
successierechten moet betalen aan uw neef.
Uw neef krijgt geen Euro minder dan wanneer u alles aan hem nalaat (€ 41.250
zoals in tabel 1 dus). Maar u (de erflater) steunt nu OGK met € 12.217,50 ( bijna een
half miljoen BEF)
De overheid ontvangt dus € 12.217,50 minder.
5.5 Tabel 2

Neef

Legaat vóór erfenisrechten

OGK

Overheid

75.000,00

OGK betaalt aan uw neef
€ 41.250

41.250,00

33.750,00

OGK betaalt 45% op
de € 33.750 aan de staat

41.250,00

- 18.562,50

+ 18.562,50

OGK betaalt 8,8% op de
€ 33.750 aan de staat

41.250,00

- 2.970,00

+ 2.970

41.250,00

12.217,50

21.532,50

Resultaat
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5.5.1 SITUATIE 2
U (de erflater) wil € 75.000 nalaten. De helft aan uw neef en de helft aan OGK.
U kan OGK méér nalaten, terwijl uw uw erfgenamen niet benadeelt.
Tabel 3: De neef is legataris. Weer is de overheid de winnaar.
5.6

Tabel 3

Legaat vóór erfenisrechten
Uw neef betaalt 45% op zijn
helft (€ 37.500)

Neef

37.500

Overheid

37.500

- 16.875

OGK betaalt 8,8% op haar
helft (€ 37.500 )
Resultaat

OGK

20.625

+ 16.875

- 3.300

+ 3.300

34.200

20.175

Tabel 4:
toont hier dat het anders kan als u OGK aanstelt als algemeen legataris.
U (de erflater) bepaalt dat OGK als legataris € 20.625 vrij van successierechten moet
betalen aan uw neef.
Uw neef krijgt geen Euro minder dan wanneer u alles aan hem nalaat.
OGK ontvangt nu € 6.108,75 (een kwart miljoen BEF) meer.
De overheid is verliezer.
5.7 Tabel 4

Neef

Legaat vóór erfenisrechten
OGK betaalt aan neef € 20.625

OGK

Overheid

75.000,00
20.625,00

- 20.625,00

OGK betaalt 45% op € 20.625

- 9.281,25

+ 9.281,25

OGK betaalt 8,8% op € 54.375
(= 75.000 – 20.625)

- 4.785,00

+ 4.785,00

40.308,75

14.066,25

Resultaat
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20.625,00

5.7.1 SITUATIE 3
U (de erflater) laat aan uw zus € 1.000.000 na..
Tabel 5: De successierechten tussen broers en zussen bedragen in Vlaanderen:
5.8

Tabel 5

Zus

Tot € 75.000 (30 %)
Van € 75.000 tot € 125.000
(55 %)
Boven € 125.000 i.c. € 875.000
(65 %)
5.8.1.1

€ 52.500

€ 22.500

€ 22.500

€ 27.500

€ 306.250

€ 568.750

5.8.1.2 Totaal

€ 381.250

OGK

Overheid

€0

€ 618.750

Tabel 6:
toont hier dat het anders kan als u OGK aanstelt als algemeen legataris op last
aan uw zus de som van € 400.000 uit te betalen, vrij van kosten en
successierechten.
Uw zus ontvangt netto € 400.000 (dus € 18.750 of 756.374 BEF méér dan wat ze in
het andere geval zou hebben gekregen) en OGK erft netto € 318.450.
OGK zal de successierechten betalen, zowel op haar ontvangsten als deze van uw
zus. De overheid ontvangt € 337.200 minder successierechten.
5.9 Tabel 4

Zus

Legaat OGK:€ 600.000 (8,8 %)
Legaat zus: € 400.000
Tot € 75.000 (30 %)
Van €75.000 tot € 125.000
(55 %)
Boven € 125.000 i.c. €

OGK

Overheid

€ 547.200

€ 52.800

- € 22.500
- € 27.500

€ 22.500
€ 27.500

- €178.750

€178.750

€ 318.450

€ 281.550

€ 400.000

275.000 (65 %)
Resultaat
€ 400.000
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5.10 Welke testamenten bestaan er?
Eigenhandig testament
U schrijft zelf uw testament volledig met de hand. U dateert en tekent het.
Dit document kan U best in bewaring geven aan de notaris.
Notarieel testament
U dicteert uw testament aan de notaris. U ondertekent en de notaris bewaart het
testament.
5.11 Wie bewaart mijn testament?
De notaris doet dit. Voor een eigenhandig geschreven testament is dit niet verplicht.
We raden het wel aan. De kans op verlies en vervalsing wordt immers op die manier
kleiner. De notaris meldt het bestaan van het testament (maar niet de inhoud) aan
het Centraal Register van de Testamenten. Het Register en de notaris mogen aan
niemand het bestaan van het testament bekend maken tot na het overlijden van de
maker. Na het overlijden kan iedereen die een akte van overlijden heeft te weten
komen of er een testament bestaat en welke notaris het bewaart. Elke notaris moet
bij vereffening van een erfenis, eerst in het Register nagaan of er een testament
bestaat.
5.12 Kan ik mijn testament herroepen?
Voor het overlijden kan u uw testament steeds ongedaan maken of wijzigen.
5.13 Kan u een huis of een kunstwerk nalaten?
Ook dit vormt geen probleem. OGK mag onroerende goederen (huis, appartement,
grond, …) en roerende goederen (schilderij, auto, …) aannemen. Ze worden
verkocht aan de beste prijs.
5.14 U WENST OGK OP TE NEMEN IN UW TESTAMENT ?
Neem contact op met onze voorzitter en met een notaris. Indien u geen notaris kent,
of geen voorkeur hebt: geen probleem. OGK kan u hier ook bij helpen met goede
contacten.
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